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سفیر امریکا :حکومت و نیرو های سیاسی افغانستان
برای دیالوگ بین االفغانی آماده شوند
جان بس ،سفیر ایاالت متحده در کابل گفت که بخشی از نیروهای سیاسی افغانستان به این باوراند که حکومت
افغانستان از آنها نمایندگان نمیتواند و بخش دیگری از جامعۀ افغانستان هم به این باور است که تنها حکومت از
آنها نمایندگان کرده می تواند .او گفت ،به همین دلیل است که امریکا به جای مذاکرۀ حکومت محور با گروه
طالبان ،بر مذاکرۀ بین االفغانی تأکید دارد تا در آن تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی افغانستان خودشان را ببینند
و بتوانند از موضع خود دفاع کنند .سفیر ایاالت متحده در کابل گفت که دیپلماتهای امریکایی از جمله زلمی
خلیلزاد ،نمایندۀ خاص امریکا برای پایان جنگ افغانستان ،موضوعاتی را که مرتبط به افغانها و آیندۀ سیاسی
افغانستان میشود ،با نمایندگان طالبان در دوحه مورد بحث قرار نداده اند.
در حالی که رییس جمهور غنی بر مذاکرات حکومت محور تأکید دارد ،جان بس ،سفیر ایاالت متحده در کابل
دیروز در یک مصاحبۀ به نمایندگان رسانه های افغانستان گفت که گفت و گوی حکومت محور صلح مورد قبول
همۀ نیروهای سیاسی و اجتماعی افغانستان نیست .او گفت که امریکا میخواهد حکومت و دیگر نیروهای سیاسی
و بخشهای مختلف جامعۀ افغانستان خود شان را برای مذاکره با طالبان در اواسط ماه اپریل سال جاری میالدی
در دوحه آماده کنند و یک هیأت همه شمول گفت و گوکننده را تشکیل دهند .او گفت ،امریکا خواستار راه افتادن
گفت و گوهای بیناالفغانی است که حکومت افغانستان هم بخشی از آن باشد .آقای جان بس افزود که ایاالت متحدۀ
امریکا طرفدار گفت و گوی افغانها با طالبان است که در آن حکومت افغانستان هم به عنوان یک طرف قضیه
حضور داشته باشد و در آن آیندۀ سیاسی افغانستان مورد بحث قرار گیرد .او از حکومت افغانستان و دیگر
نیروهای سیاسی کشور خواست که از فرصت استفاده کنند و خودشان را برای مذاکره با طالبان آماده سازند.
سفیر ایاالت متحده در کابل گفت که اصلی در حال حاضر تشکیل یک هیأت همهشمول گفت و گوکننده با طالبان
است که در آن افغانهای داخل و بیرون از حکومت حضور داشته باشند و با آجندا و رویکرد واحد در اواسط
اپریل به دوحه ،پایتخت قطر ،بروند و با نمایندگان طالبان گفت و گو کنند .او گفت ،ایاالت متحده از تمام نیروهای
سیاسی افغانستان میخواهد که هرچه زودتر چنین هیأتی را تشکیل دهند .موضع حکومت افغانستان در حال حاضر
این است که گفت و گو با طالبان باید به رهبری و مالکیت حکومت باشد و نقش حکومت در حد یک گروه تقلیل
نیابد.
جان بس ،سفیر ایاالت متحده در کابل گفت که بخشی از نیروهای سیاسی افغانستان به این باوراند که حکومت
افغانستان از آنها نمایندگان نمیتواند و بخش دیگری از جامعۀ افغانستان هم به این باور است که تنها حکومت
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از آنها نمایندگان کرده میتواند .او گفت ،به همین دلیل است که امریکا به جای مذاکرۀ حکومت محور با گروه
طالبان ،بر مذاکرۀ بین االفغانی تأکید دارد تا در آن تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی افغانستان خود شان را ببینند
و بتوانند از موضع خود دفاع کنند.
سفیر ایاالت متحده در کابل گفت که دیپلمات های امریکایی از جمله زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ خاص امریکا برای
پایان جنگ افغانستان ،موضوعاتی را که مرتبط به افغان ها و آیندۀ سیاسی افغانستان میشود ،با نمایندگان طالبان
در دوحه مورد بحث قرار نداده اند .او گفت ،بحثهایی مثل ادارۀ موقت و نظایر آن به افغان ها ارتباط دارد و
باید در مورد آن در گفت و گوهای بین االفغانی حرف زده شود .سفیر ایاالت متحده در کابل گفت که واشنگتن
تمام موضوعاتی را که با طالبان در دوحه روی آنها مذاکره می کند ،با حکومت افغانستان نیز به بحث گرفته
است .او گفت که واشنگتن با وزارت خانه های امنیتی و رهبری دولت افغانستان هم در مورد چگونگی جلوگیری
از بدل شدن قلمرو افغانستان به پناهگاه تروریست ها و هم در رابطه به کاهش حضور نظامی امریکا و ناتو در
حال رأیزنی است .او ادامه داد ،امریکا با وزارتخانه های امنیتی افغانستان در این مورد بحث میکند که چگونه
نیروهای امنیتی افغانستان خودشان را با کاهش حضور نیروهای امریکایی و ناتو عیار کنند .او افزود که با
طالبان هم به عنوان یک گروه شورشی روی مسألۀ تروریسم و خروج نیرو های امریکایی بحث میشود و ایاالت
متح ده حکومت افغانستان را دور نزده است .سفیر امریکا گفت که واشنگتن در نهایت میخواهد جنگ افغانستان
به گونه ای به پایان برسد که ارزش قربانیهای بیشمار افغانها و نظامیان امریکایی و ناتو را داشته باشد و به
دست آوردهای مثبت  18سال اخیر صدمه نرسد.
جان بس به گفته های چندی پیش حمدهللا محب ،مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری ،هم عکس العمل نشان داد و
آن را غیرحرفه ای خواند .او گفت که به رغم آن اظهارات ،دیپلمات ها و نظامیان امریکایی با دفتر شورای
امنیت ملی افغانستان در تماس اند و همکاری دارند .حمدهللا محب ،مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری ،چندی
پیش گفته بود که زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ خاص امریکا برای پایان جنگ افغانستان ،آجندای شخصی دارد و میخواهد
حکومت افغانستان را با یک ادارۀ موقت تعویض کند .جان بس با اشاره به این اظهارات گفت که زلمی خلیلزاد
یک دیپلمات کارکشته ،توانا و شایستۀ امریکایی است که دساتیر و سیاست گذاریهای رییسجمهور دونالد ترمپ
و وزیر خارجۀ ایاالت متحده را تطبیق میکند و هیچ نوع آجندای شخصی ندارد.
سفیر ایاالت متحده در کابل در پاسخ به سوالی در مورد تأخیر زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت
که گفت و گو با طالبان و انتخابات ریاست جمهوری دو روند جدا از هم است و امریکا از هر دو روند حمایت
میکند .سفیر امریکا گفت« :انتخابات و صلح دو موضوع جداگانه است و ما به هرکدام جدا جدا می پردازیم و
از هر دو به صورت قاطع حمایت میکنیم ».او گفت که سفارت امریکا با کمیسیون مستقل انتخابات در حال
رأیزنی است و از گفت و گوهایی که با این کمیسیون داشته ،در یافته است که تغییر تقویم انتخابات جنبۀ تخنیکی
دارد و برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیاز به آمادگی بیشتر است .پیش از این گزارش هایی به نشر
رسیده بود که گویا ایاالت متحده به انتخابات ریاست جمهوری کمک نمیکند و بر گفت و گو با طالبان تمرکز
دارد؛ اما سفیر ایاالت متحده این گزارشها را رد کرد .سفیر ایاالت متحده گفت که انتخابات ریاست جمهوری
باید به گونه ای برگزار شود که نحوۀ برگزاری و نتایج آن مورد قبول رأیدهندگان باشد.
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جان بس ،سفیر امریکا در کابل ،گفت که ایاالت متحده دریافته است که بزرگترین آرزوی مردم افغانستان پایان
جنگ است و به همین دلیل واشنگتن در این راستا به صورت جدی تالش میکند .او ضمن اشاره به اینکه افغانستان
مشکالت زیادی دارد ،گفت که در برخی از مناطق افغانستان سیالب ها سبب آوارگی مردم شده است و در برخی
از مناطق هم خشکسالی بی داد میکند .آقای بس افزود که فقر اقتصادی هم مشکل کالن دیگر مردم افغانستان
است .جان بس گفت که ایاالت متحده میخواهد هرچه زودتر جنگ در افغانستان به پایان برسد تا افغانستان و
همکاران بینالمللی این کشور روی فقرزدایی و به حداقل رساندن اثرات سیالب و خشکسالی بر زندگی مردم
افغانستان تمرکز کنند.
سفیر امریکا در ادامه گفت که کشورش برای پایان جنگ در افغانستان عجله دارد و دلیل آن هم این است که
مردم افغانستان از دوام خشونت ها آسیب میبینند .به گفتۀ او ،مردم افغانستان هم از ناحیۀ خشونت به صورت
مستقیم آسیب میبینند و هم دوام خشونت سبب میشود که تمام منابع افغانستان در جنگ مصرف شود و به دیگر
نیازهای مردم توجه الزم صورت نگیرد .او افزود که جنگ افغانستان باید به پایان برسد تا کمک های جهانی در
فقرزدایی و بخش های ضروری دیگر به مصرف برسد.
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